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Chotíkovské
matky
Ne, prosím, to vůbec není posměch!
Jen hledání podobností. Začněme od
Adama.
Na katastru obce Chotíkov se od
začátku devadesátých let ukládal odpad
a řekněme si rovnou, že ne příliš kvalifikovaně. Divoká 90. léta, dělo se
ledacos….
V roce 2003 nastoupila Plzeňská
teplárenská a udělala na skládce pořádek. Skládku v rámci možností zrekultivovala, nové kazety s odpadem provozuje podle všech předpisů. A chotíkovští
začali také inkasovat nemalé částky.
Te je ale třeba přistoupit ke změně
a odpady likvidovat nějak jinak, ještě
civilizovaněji, a už na stávající skládce
nebo někde úplně jinde.
Dokud byl na skládce binec, nikdo neprotestoval. A te, tu máš čerte kropáč,
vzniklo Sdružení pro udržitelný rozvoj
obce Chotíkova, které nechce ani skládku, ani případný závod na využití odpadu.
A kde je ta podobnost?
Sdružení Jihočeské matky netřeba
představovat. Neformálně vzniklo koncem roku 1989, zaregistrováno bylo
v roce 1992 a jeho hlavní činností je boj
proti atomové energetice a Temelínu
zvláš. Dokud čoudily klasické elektrárny v severních Čechách, byl na jihu klid
a vesele se svítilo a peklo díky elektřině
– ty smrady v šedesátých a sedmdesátých letech dýchal hlavně někdo jiný.
Přišel Temelín a byl oheň na střeše.
Nic proti Jihočeským matkám, naopak
– je výborné, že existují! Nutí totiž provozovatele jaderné elektrárny k ještě větší
opatrnosti a obezřetnosti při udržování
toho „tygra v kleci“, kterým jaderný reaktor je. Argumenty matek se sice mohou
zdát energetikům často naivní až komické, vzdálené od reality, ale to nic nemění
na tom, že na své protesty mají právo.
Trochu v menším to te zažíváme
s „naší“ skládkou. Zakladatelé chotíkovského Sdružení mají právo na obavy
z neznámého a je naší povinností s nimi
diskutovat, což se také děje. Chápejme
jejich strach. Dokladujme, že a už vybudujeme cokoliv, bude to k životnímu prostředí daleko, řádově ohleduplnější, než
dosavadní stav. Nejsou to naši nepřátelé! A i nás donutí naše „Chotíkovské
matky“, abychom nezávadnosti projektu
věnovali maximální úsilí a vrcholnou
obezřetnost. A to je dobře.

Protože - kdo by chtěl za chalupou
závod na zpracování komunálního
odpadu? Ale kdo chce za chalupou dálnici? A kdo chce bydlet u rušné křižovatky? Kdo u letiště? Kdo má rád
pořádání rokového koncertu na náměstí, kde žije?
Rádi využíváme výhod civilizace.
Cvakneš vypínačem a ono to svítí, otočíš kohoutkem a teče teplá voda. Hodíš
pytel do kontejneru a on už někde
skončí. Ale neradi neseme těsné osobní důsledky civilizačních vymožeností.
V tom jsme všichni stejní.

Přituhuje
Ačkoliv to přímo v Plzeňské teplárenské zatím tak úplně nepociujeme, už te musíme kalkulovat
s tím, že globální finanční krize
dolehne nějakým zprostředkovaným způsobem i k nám. Podobu
těchto dopadů neumíme zatím
přesně definovat, ale vždycky je
třeba být připraven raději na tu
horší variantu. Nenastane-li, je to
příjemné překvapení….
Pokud si říkáte, že vás před koncem roku straším trochu přehnaně
a zbytečně, nepodléhejte iluzím.
Ačkoliv naše společnost nejspíš za
letošní rok dosáhne historicky nejvyššího zisku, který se nejspíš přehoupne přes 800 miliónů korun,
přesto nelze spát na vavřínech. Ten
zisk bude totiž asi z poloviny tvořen
úspěšným prodejem akcií Plzeňské
energetiky a to je opravdu mimořádný výnos, který se hned tak opakovat nebude.
Ekonomickou stabilitu Plzeňské
teplárenské musíme upevňovat
především vlastní prací, a nikoliv
mimořádnými výnosy. Nechceme-li
kráčet cestou zneužívání lokálního
monopolu a zvyšovat neúměrně
ceny tepla v Plzni, musíme pod
hrozbou krize dvakrát obrátit
každou korunu. To, že momentálně máme finančních prostředků
dostatek ještě neznamená, že
tomu tak bude vždycky.
Stokrát se můžeme odvolávat
na to, že naše ceny jsou v porovnání s jinými lokalitami v České
republice nízké, ale to nic nemění
na skutečnosti, že zvyšujeme-li
pro rok 2009 ceny tepla o 9,6 %,
musíme za toto zvýšení poskytnout svým zákazníkům i nějakou
přidanou hodnotu, nějaký „bonus“.
Tím u nás musí být především
spolehlivost, bezpečnost dodávek.
Sami víte, že tu lze zajistit jedině
perfektní každodenní prací každého zaměstnance, každého „teplárníka“ – bez ohledu na pracovní
pozici.

Právě k tomu vás chci vyzvat
pro příští rok, právě to bude tou
největší devizou, která nakonec
rozhodne o úspěchu či neúspěchu. Pokud vám to zní jako stokrát
obehrané klišé, zamyslete se nad
tím. Být mezi úspěšnými, když se
daří všem okolo – to není až tak
velké umění. Teprve v případě
obtíží, ne-li krize, se ukáže kdo
doopravdy umí. Vím, že soustředíme-li se na práci, na špičce se
udržíme.
Na oplátku vám za to mohu
slíbit, že jen opravdové ekonomické zemětřesení v rámci celé
zeměkoule by mohlo zabránit
tomu, aby Plzeňská teplárenská
nedostála závazkům vůči svým
zaměstnancům.
Nepočítáme
s propouštěním, protože restrukturalizaci máme dávno za sebou
a zbytečné lidi nezaměstnáváme.
Dostojíme všem závazkům, které
vyplývají z kolektivní smlouvy –
v tomto směru se můžete cítit
bezpečně.
Já jsem si na 99,9 % jist, že
Plzeňská teplárenská propluje
i případnými rozbouřenými vodami
v pořádku a správným kurzem.
Máme k tomu dobrý základ –
nerad se opakuji, ale především
v dosavadní dobré práci celého
týmu. Právě za práci v roce 2008
vám všem chci jménem vedení
i akcionáře, města Plzeň, poděkovat. Spoléháme na vás i v letech
příštích!
Před rokem jsem na tomto
místě potvrdil, že pokud se bude
naší firmě dařit, sejdeme se na
oslavě vždycky před Vánocemi.
Pro letošek to platí plnou měrou,
těším se na vás 17. prosince
v Alfě. Pro jistotu vám všem ale už
te přeji příjemné prožití svátků,
šastné vykročení do roku 2009
a v něm hodně nejen pracovních,
ale i osobních úspěchů a spokojenosti.
Tomáš Drápela

Tiskové konference Plzeňské teplárenské probíhají vždy v neformální a přátelské
atmosféře. Ale letos 2. prosince to bylo přece jen trochu výjimečné. Zleva Veronika
Krátká (Frekvence 1), Olina Čermáková (Metropol), Jana Mertová (Nejpress), Tomáš
Drápela (PT) a Jarka Šašková (Mladá fronta DNES).

Budeme-li parafrázovat výrok klasika (Josepha Hellera v jeho Hlavě XXII),
„Všechny olympijské medaile, tenisové trofeje a další ocenění jsou jen důkazem toho, že jejich držitel provedl cosi zhola neužitečného, jen lépe a rychleji, než kdokoliv jiný“.
Ocenění „Firma kraje“ se to ale nepochybně netýká. Plzeňští teplárníci
naopak provádějí už spoustu let věci „velmi užitečné, a také lépe a rychleji, než
kdokoliv jiný“. Levné teplo pro lidi, zhodnocování majetku akcionáře a peníze
pro něj – tedy vlastně také pro lidi. Akcionářem je totiž město Plzeň, tedy
plzeňští občané.

Desetiletá, ale dospělá!
Ne, nebudeme na stránkách Teplárníka polemizovat o snížení trestní
odpovědnosti mladistvých z patnácti na čtrnáct let. Ani nepožadujeme,
aby byla tato hranice snížena na deset let. Jen si připomeneme, že
Vnitropodniková spořitelna Plzeňské teplárenské oslaví 10 let.
Až si budete po půlnoci, tedy už
1. ledna 2009 připíjet, věnujte vzpomínku i teplárenské spořitelně. Ve
zdraví se dožila deseti let, protože
byla založena právě 1.1.1999. Už
jsme si na ni zvykli a bereme ji jako
samozřejmost, nejen při zajišování
půjček. A tak si jen stručně připomeňme, že:
w Vnitropodnikovou spořitelnu řídí
tříčlenná bankovní rada ve složení
Alena Patzenhauerová, Karel
Dostál a Zdeněk Dongres. Zasedají 12 krát až 14 krát ročně.
w Vnitropodniková spořitelna má 216
klientů, tedy převážnou část zaměstnanců Plzeňské teplárenské.
w Vnitropodniková spořitelna poskytuje platební karty VISA – electron
i embosované.
w Vnitropodniková spořitelna poskytla již 445 půjček v celkové částce
21 484 000 korun.
Spořitelna poskytuje řadu běžných
bankovních služeb s daleko lepšími

parametry, než běžné banky, a často
dokonce i něco navíc. Například bankovní poplatky nemusejí její klienty
vůbec zajímat, protože prostě nejsou.
Celou agendu vnitropodnikové
spořitelny, která zahrnuje dva softwary (jeden interní s účty klientů
a jeden bankovní pro napojení
na platební karty) obhospodařuje
Alena Ženíšková. A protože poskytnuté úroky jsou pro klienty jejich
příjmem a tudíž musí být zahrnuty
do daňového přiznání, pomáhá
A. Ženíšková s jejich vyplňováním
– a to už standardní bankovní
službou určitě není.
Zásadu zdravé obezřetnosti volila
„banka“ i při prvních zprávách o globální finanční krizi, když ještě nikdo
v Evropě ani za oceánem netušil,
jaké mohou být dopady na konkrétní
klienty – fyzické osoby. Zčeřená hladina se už uklidnila a Vnitropodniková spořitelna funguje bez problémů
dál. Tak jí i sobě přejme nejméně
dalších deset úspěšných let.

Kdo si hraje, nezlobí

Malé zprávy
Statistiky Plzeňské teplárenské možná nejsou přesné od velkého kotle
17. PROSINCE 2008
OD 15:00 – 01:00 HOD.

Společenský večer
v Alfě

Na tomto místě je třeba vyjádřit
podezření, že statistiky Plzeňské
teplárenské, sledující využívání biomasy k výrobě energie, nejsou
možná úplně přesné. Teplárníkovi
se podařilo zjistit, že existuje druhé,
tajné centrum, kde se s biomasou

pracuje. Ačkoliv její objemy tam
zatím nejsou nijak vysoké, přesto mohou
nahlodat důvěru
v pravdivost dosud publikovaných údajů.

POZVÁNKA
Vedení společnosti
Plzeňské teplárenské, a.s.
Vás zve srdečně k účasti
na společenském večeru
s následujícím programem:
15:00 začátek
15:30 zahájení a ocenění
nejlepších zaměstnanců
16:00 - 18:00 občerstvení formou
rautových stolů
18:00 - 23:00 bowling
22:00 vyhlášení nejlepších
účastníků bowling turnaje
DO 01:00 volná zábava s hudbou
Roberta Jíši

Lze asi věřit tvrzení, že v roce
2003 se začínalo s hodnotou 3619 tun spotřebované biomasy. Ale
co vloni? Nebylo
to více, než
uváděných
60 300 tun?
A letos? Nepřekročí
tento údaj
plánovaných 80 tisíc
tun?
Když mohou
vedle
gigantického Prazdroje
vznikat minipivovary,
proč by to nemohlo fungovat i v teplárenství? Zdá se, že
další převratná novinka z hlav teplárenských techniků je na světě –
miništěpkou a minibuldozerem to
možná začíná - a miniteplárnou do
každé rodiny možná skončí.
Zlí jazykové ovšem tvrdí, že realitu
naopak přesně popisuje zvolený
titulek.

Když je práce koníčkem

Poeta

Na Otu Hamtáka prasklo, že má rád poezii. Když dostal omylem SMS v neumělých
verších, která byla určena někomu zcela jinému, vysloveně zajásal. Tak všechny prosím pokud mu budete prostřednictvím mobilu
psát, zkuste veršovat. Nápověda: třeba „Paní
- nesu vám psaní“, případně „Dědku, co tu
máš k snědku“ a tak podobně - však to znáte.

Problémem jsou titulky
„Proboha, jen to ne, to už by mi zůstalo“,
zvolala vyděšeně Eva Kindlová, když jsme
jí sdělili zamýšlený titulek článečku o jejím
dárcovství krve v předcházejícím čísle Teplárníka. „Krvavá Eva“ - to fakt nešlo. Tak
jsem zkusil „Objem 18 litrů“ (asi tak tolik krve
zatím dala potřebným), ale ani to neprošlo.
„Oceněná dárkyně“ - dovolte, to by bylo pro
Teplárníka pod úroveň. Je to někdy starost,
být na hraně, ale neurazit.

Na minutu přesně
Pořádali jsme trochu atypický dětský den
- v pondělí 1. září pro děti z Chotíkova
a Města Touškova, nazvali jsme ho „Zvoní“.
Ale ono ani tolik nezvonilo, jako spíše lilo.
Naštěstí má Teplárník konexe všude,
dokonce i v Českém hydrometeorologickém
ústavu. V odpově na zoufalý telefonát, kdy
už přestane pršet, řekl RNDr. Jan Sulan
z plzeňské pobočky ústavu po krátkém
zamyšlení: „Jak tak na to koukám, v Chotíkově déš ustane těsně před dvanáctou…“.
Na chotíkovské fotbalové hřiště se přestaly
kapky deště snášet přesně v 11,55. Svědkové potvrdí. Kdo umí, ten umí.

Těžko se to pamatuje
Naše dceřiná společnost Plzeňské služby
láká své zákazníky mj. na bezplatnou telefonní linku, kde se jim neozve bezduchý
automat, ale živý člověk. 24 hodin denně! Je
to ale služba trochu drahá. Onehdy k nim
totiž nejdříve volala a poté se i dostavila
důchodkyně (jméno je redakci Teplárníka
známé) s jakýmsi požadavkem a v ruce
třímala obrovský utržený kus papíru. Nedokázala si totiž číslo 800 505 505 zapamatovat, a tak si ho utrhla z billboardu … Ten stál
4500 korun na měsíc a jeho výroba dalších
patnáct stovek. Trochu drahý klient, ne?

Aniž bychom chěli zpochybňovat pracovní nasazení našeho spolupracovníka Karla Nováka na veletrhu FINPEX, který proběhl za účasti Plzeňské teplárenské 2. a 3. října v Domě
hrůzy, přesto se domníváme, že jeho úsměv může mít i jiné důvody, než jen nadšení z práce. V těsném sousedství měl totiž „dcerky“ Ivetu Rejškovou a Ivanu Hulinskou ve stánku
naší dceřiné společnosti Plzeňské služby.

Aby cholesterol neškodil
Tedy nejdříve si řekněme: „Fuj, to je ale ohavné slovo!“.
Zatímco mladíky nechává cholesterol celkem klidnými, jen
málokdo od nějakých padesáti let nahoru se ho neděsí.
A většina si říká, že je možná lepší nevědět, jaké je aktuální osobní „cholesterolové skóre“. Jenže jestliže se od
časů socialismu něco nezměnilo, pak poučka, že „Zdraví
našich pracujících je to nejcennější co máme“. A tak došlo
i na teplárenský cholesterol.
Plzeňská teplárenská se zapojila
do projektu Nadačního fondu Partnerství pro zdravé cévy a připravila
pro zaměstnance měření cholesterolu, krevního tlaku a BMI. Kdo přišel 16. září, dostalo se mu péče
a měření.
Konkrétní výsledky jednotlivých
„pacientů“ zůstávají samozřejmě
přísně důvěrné, ale obecně lze říci,
že zaměstnanci Plzeňské tepláren-

Bankéři jsou v pohodě
Alespoň ti naši. Možná proto, že za tuto
svoji práci neberou nejen milionové, ale dokonce vůbec žádné odměny. Píšeme v tomto Teplárníkovi o deseti letech teplárenské
vnitropodnikové spořitelny. Očekávali jsme,
že najdeme Alenu Ženíškovou v těžké depresi, ale opak byl pravdou. To je ve velkém
kontrastu se „skutečnými bankéři“. V Teplárníku jich kupodivu pár známe (byla už řeč
o konexích) a těm do smíchu není. Těžko
radit, ale nákup nějakého investičního zlata
(stojí te přibližně 650 tisíc za kilo ?) nebo
nějaké nemovitosti… Ale nejlepší nejspíš
bude mít vedle bankovního účtu i pár tisícovek ve slamníku. Pro strýčka příhodu. Říká
prý se tomu „diverzifikace aktiv“.

Až z toho jde strach

ské nijak dramaticky nevybočují
v těchto veličinách z průměrného
stavu české populace. A kupodivu
také skoro všichni věděli, co by
pro správnou hladinu cholesterolu
měli dělat - jak upravit jídelníček,
jak sportovat, jakou volit životosprávu. Ale šedivá je teorie, leč...
Leč na měření jsme už všichni
zapomněli a žijeme si vesele postaru. A tak, aniž bychom chtěli nějak

Teplárník měl možnost nahlédnout do
výsledků hospodaření naší společnosti za
tři čtvrtletí. No potěš pánbů…! Ta Plzeňská
teplárenská musí mít pořád nějaké extrabuřty. Možná, že se ve spoustě firem trápí
s nízkým ziskem, ale u nás to bude letos
zase naopak.

Nezapomeňme na úlitbu

Na měření cholesterolu, krevního tlaku a BMI přišel i Jan Krejsa, který pracuje v Plzeňské
teplárenské na zauhlování. Starala se o něj Kateřina Šastná.
zbytečně moralizovat, te před
Vánocemi si připomeňme, že:
w hlavně se nepřejídat
w nezapomenout na zeleninu v jídelníčku
w s cukrovím opatrně – ochutnat,
ale nevymést celou mísu
w pít s rozumem

w když vynecháme sport, vyražme
alespoň na procházku
w na cigarety raději zapomeňme
To všechno jenom proto, abychom se v roce 2009 zase ve zdraví všichni sešli!
Kdo chce vědět víc, najde to třeba
na www.zdravecevy.cz

Staří Řekové měli takový hezký zvyk.
Když něco slavili, nalili si víno (ředili ho
vodou, ale to v našich zeměpisných šířkách
Teplárník nedoporučuje). A než se napili. ulili
trochu na zem, do moře či do zvláštní nádoby. To byla „úlitba bohům, aby nám zůstali
nakloněni“. Ne, to není žádná pověrčivost,
jen trocha pokory. Vědomí, že se člověku
nemusí vždycky dobře dařit, ba že se mu
mnohdy může dařit dokonce i dost mizerně –
a aniž by za to třeba mohl…. Tak te na
konci roku na úlitbu nezapomeňme. Na
druhu nápoje nezáleží, ale aby se bohové
neurazili, čím cennější, tím prý lepší!
Teplárník, čtvrtletník pro zaměstnance.
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